
Σημειώσεις του μακαριστού Κατηχητή Γεωργίου  Ξ.  Οικονόμου

ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία είναι θεία εντολή.

Έθετο αυτόν εν τω παραδείσω της τρυφής εργάζεσθαι αυτόν και φυλάττειν.
(Γένεσις Β΄.15)

Εν ιδρώτι του προσώπου σου φαγή τον άρτον σου.
(Γένεσις Γ΄.19)

Ο εργαζόμενος την εαυτού γήν πλησθήσεται άρτων ο δε διώκων σχολήν πλησθήσεται πενίας.
(Παροιμίαι ΚΗ΄.12)

Ο εργαζόμενος την γήν εμπλησθήσεται άρτων, οι δε διώκωντες μάταια ενδεείς φρενών.
(Παροιμίαι ΙΒ΄.8-12)

Και εγεύσατο ότι καλόν το εργάζεσθαι και ουκ αποσβέννυται ο λύχνος αυτής όλην την νύκτα.
(Παροιμ. ΚΗ΄.19)

Αυτοί γινώσκετε ότι ταις χρείαις μου και τοις ούσι μετ’ εμού υπηρέτησαν αι χείραι αύται.
(Πράξ. Κ΄.34)

Εργαζώμεθα το αγαθόν εις πάντας.
(Γαλάτας Στ΄.10)

Ει τις ου θέλει εργάζεσθαι μηδέ εσθιέτω.
(Β΄ Θεσσαλ. Γ΄.10)

Και κοπιώμεν εργαζόμενοι ταις ιδίαις χερσί.
(Α΄ Κορινθ. Δ΄.12)

Μάλλον δε κοπιάτω εργαζόμενος το αγαθόν ταις χερσίν, ίνα έχη μεταδιδόναι τω χρείαν έχοντι.
(Εφεσίους Δ΄.28)

Ουδέ δωρεάν άρτον εφάγομεν παρά τινός, αλλ’ εν κόπω και μόχθω, νύκτα και ημέραν εργαζόμενοι 
προς το μη επιβαρήναι τινά υμών. ουχ ότι ουκ έχομεν εξουσίαν, αλλ’ ίνα εαυτούς τύπον δώμεν υμίν 
εις το μιμείσθαι ημάς.

(Β΄ Θεσσαλ. Γ΄.8)
Ακούομεν γάρ τινάς περιπατούντας ατάκτων, μηδέν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους. 

τοις δε τοιούτοις παραγγέλομεν και παρακαλούμεν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ίνα μετά 
ησυχίας εργαζόμενοι των εαυτών άρτων εσθίωσι.

(Β΄ Θεσσαλ. Γ΄.12)
Και εργάζεσθαι ταις ιδίαις χερσί υμών, καθώς υμίν παραγγείλαμεν, ίνα περιπατήτε ευσχημόνως 

προς τους έξω και μηδενός χρείαν έχητε.
(Α΄ Θεσσαλ. Δ΄.12) 

Ποίει τα έργα της διακονίας σου εύσχημα και επιμελή ως τω Χριστώ διακονών.
(Μέγας Βασίλειος)

Ειργάζετο γούν ταις χερσίν (ο Μ. Αντώνιος) ακούσας. ο δε αργός μηδέ εσθιέτω και το μέν εις 
άρτον, το δε εις τους δεομένους ανήλισε.

(Μ. Αθανάσιος)
Μηδείς υπολειπέσθω, εάν εις εργασίαν κληθώσιν οι αδελφοί. ου μη ζητήσουσιν πού μέλλουσιν 

εκβαίνειν. ο γάρ ηγούμενος: (ενταύθα «ηγούμενος», δεν είναι ο πνευματικός πατήρ, ο αββάς 
όλων των παχωμιακών κοινοβίων αλλ’ ο επί κεφαλής ενός οίκου) ώσπερ οι προάξηται, αυτών 
προπορεύεται.

(Κανών 22 Παχωμίου)
Συνέβη γάρ εν ταις ημέραις εκείναις και χαιρήμωνα τον ασκητήν καθεζόμενον τελευτήσαι και 



ευρεθήναι νεκρόν εν τη καθέδρα κατέχοντα το έργον εν ταις χερσίν.
(Παλλαδίου, Λαυσαϊκόν)

Ο διδάσκαλος των εθνών, ο Κήρυξ του Ευαγγελίου, ο μετάρσιος έως τρίτου ουρανού, ο λέγων 
τον Κύριον προστεταχθέναι τους το Ευαγγέλιον καταγγέλοντας, εκ του Ευαγγελίου ζήν: εν κόπω 
και μόχθω νυκτός και ημέρας εργάζεται προς το μη επιβαρήσαι τινά. Τι τοίνυν ημείς ποιήσωμεν 
ακηδιώντες από έργου και σωματικήν ανάπαυσιν διώκοντες;

(Κασσιανού του Ρωμανού, προς Κάστορα, Φιλοκαλία Α)
Και της των χειρών εργασίας μηδαμώς αμελώμεν. Και γάρ Παύλος ο αοίδιμος, εν κόπω και 

μόχθω, και αυτουργία κεκαύχηται.
(Νείλου ασκητού)

Ώσπερ εν τη φύσει κρείττων εστίν η ψυχή του σώματος, ούτω 
κρείσσον εστί το έργον της ψυχής του σώματος. Και ώσπερ εν 
πρώτοις προηγήσατο η πλάσις του σώματος του εμφυσήματος, 
ούτω και τα σωματικά έργα προηγείται του έργου της ψυχής.

(Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα ασκητικά)
Η ανάπαυσις και η αργία απώλεια, ψυχής εστί, και πλείω 

των δαιμόνων δύναται βλάψαι αύται. Το σώμα το ασθενές, 
όταν καταναγκάσης εις έργα περισσότερα της δυνάμεως αυτού 
σκότωσιν επίπτωσει. Εντίθης τη ση ψυχή και σύγχυσιν αυτή 
μάλλον επιφέρης. Το δε σώμα το ισχυρόν, εάν τη αναπαύσει 
και τη αργία εκδώς, πάσα κακία, τελειούται εν τη ψυχή τη 

οικούση εν αυτώ.
(Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα ασκητικά)

Τοιγαρούν και κόπρον επί ώμων επεφέρετο και χώρον αρδεύειν προσετάττετο και άλευρα φέρειν 
ηνείχετο (ο πρώην ηγούμενος Πλάτων) και ταύτα μετά του γράφειν πόνω πολλώ και επιμέλεια 
κρατίστη.

(Θεοδώρου Στουδίτου, Επιτάφιος εις Πλάτωνα τον εαυτού πνευματικόν πατέρα)
Χρη γινώσκειν ότι την πρώτην εβδομάδα της Αγίας Τεσσαρακοστής και την μεγάλην αργούσιν 

οι αδελφοί από των έξω διακονιών, σχολάζοντες τη ακολουθία της Εκκλησίας και τη καθ’ εαυτούς 
προσοχή και αναγνώσει, μη εξερχόμενοι εις τας έξω δουλείας, ει μη εξ αναγκαίου τι συμβαίη και 
προστάξει ο ηγούμενος τινας των αδελφών απελθείν, ωσαύτως και την εβδομάδα των διακαινισίμων 
αργούσιν, εξαιρέτως μέχρι της Τετάρτης.

(Αθανασίου του εν Άθω, Υποτύπωσις Καταστάσεως της Λαύρας)
Εισελθόντος ούν (Αθανασίου του Μετεωρίτου) εν τινι τρώγλη της πέτρας, εκεί διετέλει τας 

ωρισμένας (πέντε της Εβδομάδος) ημέρας χάριν δε ακηδίας και αργίας, μαλάκια ήν πλέκων πειθανά 
συνεπάδων τούτο καθ’ εαυτόν:

Ψυχή νήφε ίνα σωθής 
Σώμα έργασαι ίνα τραφής.

(Βίος Αθανασίου Μετεωρίτου, 404 Κώδιξ Μετεώρου)
Ο μέν γάρ Κύριος και αμπελώνα και εργασίαν και μισθόν επ’ αυτώ επαγγέλεται.

(Ισίδωτος Πηλουσιώτης)
ΠΕΡΙ ΑΚΗΔΙΑΣ
Ακηδία εστί, πάρεσις ψυχής, και νοός έκλυσις. ολιγωρία ασκήσεως. μίσος επαγγέλματος. κοσμικών 

μακαρίστρια. Θεού διαβλήτωρ ως ασπλάχνου και αφιλανθρώπου. ατονία ψαλμωδίας. εν προσευχή 
ασθενούσα. εν διακονία σιδήρω. εν εργοχείρω άοκνος. εν υπακοή δόκιμος.

Ανδρεία ψυχή νουν αποθανόντα ανέστησεν. ακηδία δε και οκνηρία, όλον τον πλούτον εσκόρπισεν. 
Εν καιρώ ακηδίας οι βιασταί φαίνονται.

(Άγιος Ιωάννης ο Κλίμακος)
ΠΕΡΙ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ότι ου δει χριστιανούς ιουδαϊζειν, και εν τω Σαββάτω σχολάζειν, αλλά εργάζεσθαι αυτούς εν 

αυτή ημέρα την δε Κυριακήν προτιμώντως είγε δύναιτο, σχολάζειν ως χριστιανοί ει δε ευρεθείεν 
ιουδαϊσταί, έστωσαν ανάθεμα παρά Χριστώ.

ΚΑΝΩΝ ΚΘ΄. ΤΗΣ ΕΝ ΛΑΟΔΙΚΕΙΑ ΣΥΝΟΔΟΥ

κρείσσον εστί το έργον της ψυχής του σώματος. Και ώσπερ εν 
πρώτοις προηγήσατο η πλάσις του σώματος του εμφυσήματος, 
ούτω και τα σωματικά έργα προηγείται του έργου της ψυχής.

των δαιμόνων δύναται βλάψαι αύται. Το σώμα το ασθενές, 
όταν καταναγκάσης εις έργα περισσότερα της δυνάμεως αυτού 
σκότωσιν επίπτωσει. Εντίθης τη ση ψυχή και σύγχυσιν αυτή 
μάλλον επιφέρης. Το δε σώμα το ισχυρόν, εάν τη αναπαύσει 
και τη αργία εκδώς, πάσα κακία, τελειούται εν τη ψυχή τη 

οικούση εν αυτώ.



Έκαστος ημών σαββατιζέσθω πνευματικώς, μελέτη νόμου χαίρων ου σώματος ανέσει, ουκ 
ορχήσει, και κρότοις, νούν ουκ έχουσιν.

(Ιγνάτιος ο Θεοφόρος)
Ο δε Άγιος Αμβρόσιος, λέγει «ότι τας ημέρας της αργίας δεν πρέπει να τας κάμνωμεν εορτάς 

λαγνείας.
Εορτή ουδέν έτερον εστίν αλλ’ ευφροσύνη πνευματική.

(Ιωάννης ο Χρυσόστομος)
Ουδέ εν ταις Κυριακαίς ημέραις επιτρέπομεν υμίν άσεμνον τι ή φθέγγεσθαι, ή πράττειν. Λέγει γάρ 

που η Γραφή. δουλεύσατε τω Κυρίω εν φόβω και αγαλλιάσθαι εν τρόμω, και τας αγαλλιάσεις ημών 
μετά φόβου και τρόμου γίνεσθαι χρή.

(Αποστολικαί Διαταγαί)


